TAMPEREEN PALLO-VEIKOT RY
Graafinen ohjeistus kaudelle 2017
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YLEISIÄ OHJEITA
VAHVA SEURABRÄNDI ON YHTEINEN ETUMME.
VAHVA SEURABRÄNDI RAKENTUU:
• Toiminnan laadusta
• Menestymisestä
• www-sivuisia
• Julkaisuista
• Seuralogosta, viireistä, lipuista, banderolleista jne. näyttävistä ja yhtenäisistä peli- ja seura-asuista
ASIAT OVAT OHJEISTETTU TPV:N GRAAFISELLA OHJEELLA JA SITÄ TULEE NOUDATTAA TARKASTI.
TPV:N PELI- JA SEURA-ASUT OVAT NIKE-MERKKISIÄ.
- Tuotteet hankitaan Intersport Koskikeskuksen kautta. Yhteyshenkilö Vesa ”Maukka” Tuominen (040 5351602)
- Painatukset tekee Aktiivi Suomi.

SEURAN LOGOA JA NUMEROA EI SAA KIINNITTÄÄ ILMAN LUPAA MIHINKÄÄN OHJEISTUKSEN ULKOPUOLISEEN TUOTTEESEEN TAI
TOISEN VALMISTAJAN TUOTTEESEEN.

YHTEISHENKILÖ BRÄNDIASIOISSA:
JOUNI KAIKURANTA (040 709 2027, jouni.kaikuranta@tpv.fi)
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MERKKI
Tampereen Pallo-Veikkojen merkki on ympyrän muotoinen. Logon muotoa, elementtien sijaintia, mittasuhteita tai värejä ei saa
muuttaa. Logon uloimman renkaan sisäpuolella olevien valkoisten alueiden tulee aina olla valkoisia. Kun merkki toistetaan vähintään 25 mm:n kokoisena tai suurempana, käytetään siitä tätä perusversiota.
Merkin halkaisijan ollessa pienempi kuin 25 mm käytetään kevennettyä versiota. Tässä versiossa yksityiskohdat toistuvat hyvin
myös pienessä koossa. Merkkiä ei saa käytää pienempänä kuin16mm:n kokoisena. Pienin ruudulla sallittu koko on 68 x 68 pikseliä.
Ohje koskee myös logon 3D-versiota.
Käytä merkkiä harkiten, ei somisteena tai useaan kertaan sivulle monistettuna eikä tekstin kuvituksena. Hyvin toteutettuna merkki
esiintyy vain kerran esitettävässä sivussa - sen arvokkaimmalla paikalla tai allekirjoittajana.
1. kompaktiväreillä toteutettu merkki
2. valoilla, varjoilla ja pintastruktuurilla sävytetty värillinen 3D-merkki
Kompaktiväreillä toteutettua merkin perusversiota käytetään mm tekstiileissä ja fanituotteissa ja kun toisto ja sen sävyt eivät kykene tuottamaan sävy-kuvaa tai jos värejä on rajoitetusti käytettävissä (punainen + vihreä ja valkoinen). Perusversiota voi käyttää
myös aina sävykuvan sijasta. Myös pienessä koossa kompaktivärein toteutettu merkki toimii teknisesti usein sävykuvaa paremmin.
Sävytettyä valokuvamaista merkkiä voi käyttää silloin kun painatus tai tulostus mahdollistaa korkealuokkaisen 4-värierottelun
kyllin suurella resoluutiolla tai audiovisuaalisissa viestimissä värintoiston ja resoluution sen salliessa. Jos merkin alle sijoitetaan
taustan varjostus, tulee varjon langeta merkistä klo 16 suuntaan.
3. mustavalkoinen kompakti merkki
4. harmaasävymerkki
Mustavalkoista ja/tai yksiväristä versiota käytetään kun merkin toistoon on käytettävissä vain yksi väri. Tätä versiota käytetään
myös silloin, kun paperi tai alusta on vaalea ja värillinen. Merkkiä ei saa käyttää negatiiviseksi käännettynä.
Jos käytettävissä on vain musta paino- tai tulostusväri ja jos toisto on kyllin tarkka merkin rasterointiin - voidaan merkki toteuttaa
harmaasävyisenä. Silloin vihreä korvataan mustalla 100% ja punainen mustalla 70%.

LOGON SUOJA-ALUE
Logolle on määritelty suoja-alue. Tämän alueen sisäpuolelle ei saa sijoittaa muita logoja tai merkin kanssa kilpailevia vahvoja elementtejä. Suojaalue on leveydeltään/korkeudeltaan logon vihreän ja valkoisen levyinen/ korkuinen alue.
Jos logo sijoitetaan esimerkiksi valokuvan päälle, tulee huolehtia ettei kuvassa ole runsaita yksityiskohtia logon läheisyydessä.
Samaten kuvan ja logon välillä tulee olla tarpeellinen kontrastiero.

TPV:n TUNNUSVÄRIT
Tampereen Pallo-Veikkojen tunnusvärit ovat punainen, valkoinen ja vihreä.
Punainen ja valkoinen ovat päävärit ja vihreä on tehosteväri.

RED PMS 185c
CMYK:
M91%, Y76%
RGB:
R230, G13, B46
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GREEN PMS 347c
CMYK:
M100%, Y86%, K3%
RGB:
R0, G153, B89

WHITE

LOGO+NIMI
Tilanteissa joissa logon teksti ei näy kyllin ja halutaan seuran nimi näkyviin käytetään seuran nimessä isoja kirjaimia ja Palatino -kirjasinta oheisen mallin mukaisesti.
Teksti joko vihreällä tai värillisellä pohjalla valkoisena.
Tämä merkin ja nimiön käyttö on aina vasta toisijainen. Pyri käyttämään pelkkää merkkiä jos se vain on mahdollista.

Myös juniorijoukkueet käyttävät Palatino-kirjasinta nimessään esimerkiksi käyttäessään sitä nimiönä kirjelomakkeessa.
Nimiön väri TPV:n vihreä, punainen - myös musta tai valkoinen.
Älä toista TPV:n merkkiä sivulla. Jos se on jo esim lomakkeessa ylhäällä älä liitä sitä enää joukkuenimiöön tai muuhun yhteyteen.

TPV KUVAMAAILMA
• Kuvissa jalkapallo esitetään vauhdikkaana pelinä, jossa taito ja
tahto ovat pääosassa.
• Kuvissa on aina vähintään yksi TPV:npelaaja ja pallo, joka on TPV:n
pelaajan hallussa tai kamppailutilanteessa TPV:n pelaaja vie voiton.
On suositeltavaa, ettei vastustajan peliasu ole kovin räikeä tai
monivärinen, jotta TPV:n peliasu näkyy kuvassa paremmin.
• Kuvatun TPV:n pelaajan tulee aina olla kuvassa tarkka.
• Kuvissa värien on oltava kirkkaat ja sävyt lämpimät. Kuvien
dynamiikkaa voidaan lisätä rajaamalla kuva erittäinkin tiukasti.
Tämä voidaan tehdä jopa pelaajan tunnistettavuuden kustannuksella.
• Panoraamakuvissa tulee huomioida, että hyökkäyssuunta on
vastustajan maalia kohti ja pelaajien asennoissa on tarpeeksi liikettä.
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TPV TYPOGRAFIA & GRAAFISET ELEMENTIT
TPV:n graafisessa materiaalissa käytettävät kirjasimet ovat Verdana tai kapitelkirjasin Palatino. Kuvaruudulle, Web- ja Powerpoint-esityksiin ja muihin audiovisuaalisiin esityksiin suositeltava kirjasin on Verdana. Palatino soveltuu käytettäväksi näissä vain suurempiin kirjasinkokoihin kuten otsikoihin.
Kun halutaan korostaa viestissä arvokkuutta kuten kirjeenvaihdossa ja esitteissä - voidaan
käyttää Palatino kirjasinta sekä otsikoissa että varsinaisessa tekstissä.
Oheisena on esimerkki kirjelomakkeen ulkoasusta. Kirjeet, lomakkeet, joukkueluettelot jne.
Käytä lomakeoriginaalia mallin mukaisesti 1:1 koossa. Originaali on mallissa rajattu 1cm
marginaaleihin.

Oheisena on esimerkki kirjelomakkeen ulkoasusta joka on sävykuvan sijasta toteutettu
kompaktiväreillä. Käytä tätä toteutustapaa jos paino- tai tulostuslaatu ei mahdollista korkealaatuista sävykyvan toistoa. Käytettävissä on myös harmaasävyversio.

Oheisena on esimerkki PowerPointesityksen ulkoasusta. Kansikuvassa sijoita otsikko valkoisena punaiselle alueelle. Kansikuvan pohjaa voi käyttää myös välilehtenä jolloin sen otsikkokoko tulisi olla kannen otsikkoa pienemmällä.
Jatkopohjissa valkoinen alue on esitystä varten = otsikoita, tekstiä ja kuvitusta.
Pohjaa voi käyttää myös pelkästään otsikkoa varten jolloin seuraavalla sivulla seuraa itse
asiasisältö.

TPV:n merkkiä ei saa käyttää somisteena, graafisena toistuvana elementtinä, tapettikuviona, ranskalaisen viivan sijasta tmv merkin arvolle sopimattomasti.
Tähti
TPV:n tähti joka on myös osa merkin muotoja soveltuu merkin sijaan ja tyylikkäästi käytettynä erinomaisesti graafiseksi elementiksi. Tähti on käytössä jo pelipaitojen numeroinnissa.
Sitä voi käyttää myös esim ranskalaisten viivojen sijasta, somisteena jne.
Tähden käyttöön soveltuvat useat värit ja toteutustavat.
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PELI- JA SEURA-ASUT
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TPV:N PELIASUT
Kotiasu:
- Punainen, lyhythihainen Striker Jersey paita
- Valkoinen, Park Knit Shortsit
- Sukat vihreät Nike classic sock
Vierasasu:
- Valkoinen, pitkähihainen Striker Jersey paita
- Valkoinen, Park Knit Shortsit
- Sukat vihreät Nike classic sock
HUOM!!
Ei omia mainoksia!
TPV:n yhteistyökumppaneiden logot graafisen
ohjeen mukaisesti.
Numeron painatus graafisen ohjeen mukaan.
Pelaajan nimen voi painaa halutessa. Nimet toteutetaan mallin mukaisesti, tekstityyppinä Palatino Bold.
TPV-merkki on painettu, vasemmalla puolella
rintaa ja kooltaan 90mm.
TPV:n paitojen numerointiin käytetään seuran omaa
numerokirjasinta jota somistaa TPV:n tähti.
Painatuskalvo läpivärjättyä jossa tähti on paidanvärisenä aukaistuna kalvosta pois.
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TPV:N MAALIVAHDIN PELIASUT
Pelipaita
Park GK Jersey
1. paita: Eletric Green
2. paita: Matte Silver
Pelihousut:
Musta Park Knit short
Pelisukat:
mustat
HUOM!!
Ei omia mainoksia!
TPV:n yhteistyökumppaneiden logot graafisen
ohjeen mukaisesti.
Numeron painatus graafisen ohjeen mukaan.
Pelaajan nimen voi painaa halutessa.
Nimet toteutetaan graafisen ohjeen mukaisesti,
tekstityyppinä Palatino Bold.

HARJOITUSPAIDAT
ACADEMY 16 TRAINING TOP

PARK JERSEY

HUOM!
Omia mainoksia voi olla.
Painatus graafisen ohjeen mukaisesti.
TPV:n logo ja numero graafisen ohjeen mukaisesti.
Numeron voi painaa, ei nimikirjaimia.

• Punainen
• Lyhythihainen

• Punainen
• Pitkähihainen
• Käy aluspaitana pelipaidan alla
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SEURA-ASUT
Ulkoilupuku
toimihenkilöille

Treeniasu

Sadetakki
toimihenkilöille

Ulkoilupuku
pelaajille

Retrotakki

Sadetakki
pelaajille

!

TTU ERÄ!

JOITE
VAIN RA

Pusero:
Academy 16 Midlayer, punainen
Housut:
Academy 16 Tech Pant, musta

Academy 16 Woven Warm-up
Musta

HUOM!
• Omia mainoksia voi olla.
• Painatus graafisen ohjeen mukaisesti.
• TPV:n yhteistyökumppaneiden logot
graafisen ohjeen mukaisesti.
• Numeron voi painaa, ei nimikirjaimia.

Team Sideline Rain Jacket
Musta ja punainen

HUOM!
• Ei omia mainoksia.
• TPV:n yhteistyökumppaneiden
logot ohjeen mukaisesti.
• Nimikirjaimet voi painaa.
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Academy 16 Woven Warm-up,
punainen takki, mustat housut

HUOM!
• Omia mainoksia voi olla.
• Painatus graafisen ohjeen mukaisesti.
• TPV:n yhteistyökumppaneiden logot
ohjeen mukaisesti.
• Numeron voi painaa, ei nimikirjaimia.

Punainen veryttelytakki

HUOM!
• Ei omia mainoksia
• Ei numeroita eikä nimiä/
nimikirjaimia

MUUT ASUSTEET
EDUSTUS- JA AFTER GAME PAIDAT

HUPPARI

Team Hoody (pelaajille)
- Punainen, ilman vetoketjua
Team Full Zip Hoody
(toimihenkilöille)
- Musta, vetoketjullinen

Pikeepaita
Musta tai Punainen
Core Polo

VARUSTEKASSI & REPPU
Varustekassi
Nike Football Club team
Duffel, punainen

Reppu
Nike Football Club
backpack palloreppu,
musta

HOUSUT

T-paita
Musta tai Punainen
Blend tee

Libero ¾ Knit Pant
- Musta

HUOM!
• Omia mainoksia voi olla.
• Painatus graafisen ohjeen mukaisesti.
• TPV:n logo ja yhteistyökumppaneiden merkit
graafisen ohjeen mukaisesti.
• Haluttaessa pelaajille numero- / toimihenkilöille
nimikirjaimet graafisen ohjeistuksen mukaisesti.

HUOM!
• Omia mainoksia voi olla.
• Painatus graafisen ohjeen mukaisesti.
• TPV:n logo graafisen ohjeen mukaisesti.
• Haluttaessa pelaajille numero- / toimihenkilöille
nimikirjaimet graafisen ohjeistuksen mukaisesti.
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HUOM!
• Ei joukkueen omia mainoksia.
• TPV:n logo ja peliumeron voidaan
painaa.

Teiskontie 1 A, 33500 Tampere
Puh. (03) 261 7211
Sähköposti: toimisto@tpv.fi
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